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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
Gyulaffi Lestár (†1606. június 10. után) az Erdélyi Fejedelemség nagyobb kancelláriájának 
titkára volt, jelen tanulmány születési dátumát vizsgálja. Az időpont látszólag pontosan is-
mert, hiszen Gyulaffi kortársa és személyes ismerőse, Szamosközy István (†1612. március 
12.) történetíró egyik, az Egyetemi Könyvtárban őrzött autográf kézirata megőrizte szá-
munkra. Az általa följegyzett 1557-es évszámról azonban kiderült, hogy – mai időszámítás 
szerint – az 1556-os esztendőre vonatkozik. Ezt a Szamosközy által említett egyéb események 
(Nádasdy Ferenc születése, Babócsa elvesztése, majd visszafoglalása) teszik egyértelművé. 
Szintén neki köszönhetően tudható, hogy Gyulaffi Szt. Euszták napján született. Ezt az ün-
nepet Szamosközy szeptember 20-ára teszi, és okkal, hiszen jegyzetének készítésekor, a XVI–
XVII. század fordulóján már akkor ünnepelték. A tridenti zsinatig azonban (még Gyulaffi 
születésének idején is) november 2. volt a napja. Így tehát Gyulaffi Lestár születési dátuma 
1557. szeptember 20. helyett minden bizonnyal 1556. november 2. 

Gyulaffi Lestár (†1606. június 10. után) az Erdélyi Fejedelemség nagyobb kancellá-
riájának titkára volt, ma történeti följegyzések szerzőjeként ismert. Gyermekkorát a 
Dunántúlon töltötte, apja halála után nagybátyja, a híres végvári vitéz, Gyulaffi László 
gondoskodott róla. Az ő segítségével került Bécsbe, az alsó-ausztriai tartományi is-
kolába, majd az erdélyi fejedelmi udvarba. Gyulaffi Lestár olyan művelt, felkészült 
diplomata volt, akire kényes ügyeket is rá lehetett bízni, okleveleket, leveleket, be-
szédeket fogalmazott, országos ügyeket intézett, és külföldön is képviselte az or-
szágot. Politikai döntéseket azonban nem hozott, az éppen regnáló fejedelem és a 
mindenkori tanácsurak határozatainak végrehajtása volt a feladata. Államszolga volt 
tehát (mai fogalmak szerint főtisztviselő), igaz, a legrangosabbak egyike. Jegyzetei 
Szamosközy István (†1612. március 12.) történetíró kéziratai között maradtak fenn, 
az ő számára készült, vagy legalábbis rendelkezésére bocsátott kivonatok, másolatok, 
amelyeket később Bethlen Farkas is fölhasznált történeti munkájában. Gyulaffi a saját 
följegyzései mellett számos korabeli oklevelet, levelet és beszédet besorolt jegyzetei 

* Ezúton is hálásan köszönöm Madas Edit, Oborni Teréz, S. Sárdi Margit és Szilágyi 
Emőke észrevételeit, segítségét és tanácsait.



32

Bibor Máté János

közé, ha tehette, eredetiben. Váltakozva, olykor egy nyelvtani szerkezeten belül is ke-
verten használta a magyart és a latint. Fennmaradt írásainak többsége az ELTE Egye-
temi Könyvtárban található.1

Jegyzeteinek nagy része Erdély kül- és belpolitikájával foglalkozik, de megörö-
kít természeti jelenségeket is. A megemlített személyeket találóan jellemzi és beszél-
teti, atmoszférateremtő képessége kiváló. Kisepikai betétei (nagybátyja párviadala, 
bátyja halála, a bécsi földrengés stb.) jó elbeszélőre vallanak. Tárgyilagos szemléle-
tére jellemző, hogy felekezeti hovatartozását mindeddig nem sikerült megnyugta-
tóan tisztázni. Írásaiból egy objektivitásra törekvő humanista alakja rajzolódik ki. 
Három latin nyelvű költeménye és levelezésének töredéke jórészt kései másolatból 
ismert. Könyvtárából eddig 26 bibliográfiai egységet sikerült azonosítani. Hérodo-
tosztól a kortárs Bodinig ívelő műveltsége, a fejedelmi udvarban létrejött humanista 
körhöz fűződő viszonya, Szamosközyvel való kapcsolata és följegyzéseinek törté-
neti hitelessége emeli ki kortársai közül.2

A továbbiakban Gyulaffinak sem pályájáról, sem műveiről nem lesz szó, hanem 
csakis arról, hogy mikor született. Első pillantásra ez nem kérdés, hiszen kortársnak 
tekinthető följegyzés szól róla, azonban érdemes alaposabban megvizsgálni a témát.

Gyulaffi szüleinek csaknem összes életrajzi adatát és szinte mindent, ami az ő 
gyermekkoráról ma ismert – föltehetően az ő elmondása alapján – Szamosközy írta 
rá latinul Gyulaffi egyik beszédének félig üresen maradt hátlapjára.3 Szamosközy 
jegyzetének Gyulaffi születési dátumára vonatkozó része:

„De Eustachio Giŭlaffi
[…]
Capitur Babocha à tŭrcis 1556, eoque ipso anno Franciscus Nadasdi nascitŭr.
Anno sequenti idest 1557. Babocha à nostris recuperatur, eoque anno natus est 

Eustachius Giulaffi, ipso die Eustachij, idest, 20 Septembris
Capta arce Hegiesd à tŭrcis mater <mater> cum Eŭstachio, ex arce Czobancz, 

viŭente adhuc Valentino Magiar, cum esset <...> adhuc annorum pŭer biennalis, et 5 
mensium, ad Zigliget migraŭit. Inde ad Kemend, hinc ad Körmönd”
Azaz:

’Gyulaffi Lestárról
[…]
A törökök 1556-ban elfoglalták Babócsát, ugyanabban az évben született Ná-

dasdy Ferenc.
A következő évben, 1557-ben a mieink visszaszerezték Babócsát; ugyanabban 

az évben született Gyulaffi Lestár, éppen Lestár napján, azaz szeptember 20-án.
Miután a törökök elfoglalták Hegyesd várát, az anya Csobánc várából, mivel 

Magyar Bálint még élt, Lestárral, a kétéves és öthónapos gyermekkel Szigligetre köl-
tözött. Onnan Kemendre,4 onnan Körmendre.’
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Az idézett szöveg nagyon adatgazdag, ugyanakkor néhány téves vagy legalábbis an-
nak látszó dátum olvasható benne. Ezt egyrészt az okozhatja, hogy a benne szereplő 
adatok egy része a rögzítéskor már viszonylag régi volt, de szerepet játszhat benne 
az is – amiből szintén következhetnek hibák –, hogy föltehetően szóbeli közlés alap-
ján készült. Valószínűtlen ugyanis, hogy egy ilyen tartalmú, Gyulaffi által neki át-
adott följegyzést Szamosközy csak lemásolt volna, miközben tucatszám őrzött meg 
Gyulaffitól kapott más iratokat. Ez utóbbiak között volt Gyulaffi 1594. december 15-
én Krakkóban, III. (Wasa) Zsigmond lengyel király előtt elmondott szónoklatának 
autográf javításokat is tartalmazó, saját kezű kézirata,5 amelynek félig üres utolsó lap-
jára írta le Szamosközy az idézett szöveget. Ebből következik jegyzetének terminus 
post quemje: biztosan Gyulaffinak a követségből való hazatérése, azaz 1595 áprilisá-
nak közepe után készült.

Legalább néhány esetben az akkori és a mai évszámok eltérését az magyaráz-
hatja, hogy a kora újkorban egyidejűleg – akár ugyanannál a szerzőnél is – több idő-
számítás volt használatban, többféle (például márciusi, szeptemberi, karácsonyi stb.) 
évkezdéssel. A problémát bonyolítja XIII. Gergely pápa 1582. október 4/15-i nap-
tárreformja, amelyet a Magyar Királyságban 1588-ban, az Erdélyi Fejedelemségben 
pedig 1590-ben vezettek be, de használata nem lett azonnal általános.6

Szamosközy följegyzésének következő mondatai azért fontosak, mert – leg-
alábbis látszólag – napra pontosan megadják Gyulaffi születési idejét. ’A törökök 
1556-ban elfoglalták Babócsát, ugyanabban az évben született Nádasdy Ferenc. A 
következő évben, 1557-ben, a mieink visszaszerezték Babócsát; ugyanabban az évben 
született Gyulaffi Lestár, éppen Lestár napján, azaz szeptember 20-án.’

A ma használatos naptár szerint Babócsa elfoglalása, illetve Nádasdy Tamás és 
Kanizsay Orsolya fiának, a későbbi „Fekete Bég”-nek a születése is 1555-ben történt.7 
Babócsát alig egy évvel később, azaz 1556-ban sikerült visszafoglalni,8 amiből az kö-
vetkezik, hogy Gyulaffi Lestár 1556-ban született, tehát az eddigi „hivatalos”, vagyis 
– a korábban már hivatkozott Magyar Művelődéstörténeti Lexikon kivételével – az 
összes lexikonban, kézikönyvben stb. szereplő adatnál egy évvel korábban.

Gyulaffi Lestár valószínűleg a ma már meglehetősen romos és a munkálatok 
1953-as megkezdése óta is csak kis részben föltárt csobánci várban9 vagy esetleg a 
család közeli, mára elpusztult, és régészetileg alig kutatott gyulakeszi udvarházában10 
született 1556-ban, Szent Euszták11 (Eustachius; magyarosan Leusták, Lesták, Lestyán 
vagy Lestár) napján. Elnevezésében ezen kívül szerepet játszhatott az is, hogy koráb-
ban nemzetségének több tagját hívták így. Feltételezhető az is, hogy szülei valamilyen 
kapcsolatban álltak a számos környékbeli faluban, így például Bagotán,12 Batykon, 
Csáfordon,13 Dabroncban, Dergecsen,14 Edericsen,15 Kisvásárhelyen, Nagygörbőn, 
Rendeken,16 Szentgerolton,17 Végeden,18 Udvarnokon19 birtokos,20 szintén ezt a már 
akkor is ritka keresztnevet viselő Hagymássy Lestárral, Bocskay István feleségének, 
Hagymássy Margitnak édesapjával.21



34

Bibor Máté János

A születési évszámmal kapcsolatos bonyodalom után már-már gyanakvást keltő 
Szamosközy megjegyzése, miszerint Gyulaffi ’éppen Lestár napján, azaz szeptember 
20-án’ született. Madas Edit figyelmeztet, hogy a középkorban a nyugati egyházban 
Szent Euszták napját november 2-án vagy – ritkábban – 3-án tartották, és az ün-
nep csak később került át szeptember 20-ra.22 Így fölvetődik annak lehetősége, hogy 
Gyulaffi no vember elején született, bár a kéziratban jól olvasható a „20 Septembris” 
meghatározás. Csakhogy az is lehetséges, hogy ez már Szamosközy értelmező hozzá-
fűzése. Föltűnő ugyanis, hogy Gyulaffinak a följegyzés végén olvasható életkorában 
(kétéves és öthónapos) a hónapok száma szeptemberi születésnap esetén nem stimmel, 
hiszen akkor áprilisban X évesnek és hét hónaposnak kellett volna lennie. Novemberi 
világrajövetellel számolva viszont pontosan kijön az ott szereplő X éves és öt hónapos 
életkor. (Az évek ugyanitt említett számáról még lesz szó.) A problémát bonyolítja, 
hogy Magyarországon éppen a XVI. században került át – minden bizonnyal a tridenti 
zsinat határozatai kapcsán – Szent Euszták ünnepe november elejéről szeptember 20-
ra. A folyamat jól követhető breviáriumok, misekönyvek stb. naptáraiban. Közülük a 
római rítusúakban már a XV. század végén és a XVI. század első felében is szeptember 
20-án van Szt. Euszták napja,23 és e tekintetben nem történt változás a tridenti zsinat 
után sem.24 A Pray-kódexben a szeptemberi és a novemberi dátum is szerepel,25 ké-
sőbb azonban a november 2-i dátum állandósult a hazai használatra készült kódexek-
ben,26 ősnyomtatványokban27 és antikvákban,28 egészen a tridenti zsinatig. Így volt ez 
a Gyulaffiak által a középkorban támogatott pálosok esetében is.29 Az ELTE-n készülő 
adatbázis szerint a tridenti zsinatig Európa-szerte sokkal gyakoribb volt Szt. Euszták 
mártír ünnepének esetében a novemberi időpont, mint a szeptemberi.30

Az adott korból fennmaradt, többé-kevésbé világi kiadásúnak tekinthető, ma-
gyar nyelvű kalendáriumokat áttekintve feltűnő (és a név ritkaságát is jelzi), hogy 
többségükben Euszták-nap egyáltalán nem szerepel, sem szeptemberi, sem novem-
beri dátummal.31 Vannak olyan kiadások is, amelyek csak töredékesen ismertek, és 
ezek a hónapok (is) hiányoznak belőlük, ezért a kérdés szempontjából nem rele-
vánsak.32 Már vélhetően Gyulaffi halála után, de még biztosan Szamosközy életében 
megjelentek olyan naptárak is, amelyekben „Eustachius”,33 illetve „Lestár”34 alakban 
szerepel Gyulaffi keresztneve, mindkét változat szeptember 20-ánál. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy Szamosközy ilyen kiadásokat használt volna, azt viszont 
igen, hogy ekkorra már egyértelműen a szeptemberi dátum rögzült, így érthető, hogy 
Szamosközy is ezt jegyezte le.

A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy Gyulaffi születésnapjának szeptem-
ber 20-ra történő konkretizálása Szamosközy értelmező kiegészítése, és valójában 
Gyulaffi Lestár november 2-án jött világra.

Szamosközy idézett följegyzésének utolsó soraival, amelyek Gyulaffi gyermek-
koráról tartalmaznak fontos információkat, jelen tanulmány csak a születési dátum 
szempontjából foglalkozik: ’Miután a törökök elfoglalták Hegyesd várát, az anya Cso-
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bánc várából […] Lestárral, a kétéves és öthónapos gyermekkel Szigligetre költözött.’ 
Az itt említett történeti esemény időpontja pontosan ismert. Amint arról Ormányi 
Józsa sümegi várkapitány még aznap beszámolt Nádasdy Tamás nádornak,35 a törö-
kök 1561. április 16-ról 17-re virradó éjjel elfoglalták a Zala megyei magyar végvár-
vonal közepén fekvő, Csobánccal szomszédos Hegyesd várát, amely azután portyáik 
kiindulópontja lett. A környék magyar várainak őrségét messze fölülmúló számú ka-
tonájuk állomásozott itt.36 Özvegy édesanyja ekkor a kisgyermek Gyulaffival együtt 
Csobáncból a közeli Szigligetre távozott. A veszély miatt valószínű, hogy nem sokat 
késlekedtek, hanem a lehető leghamarabb sor került a költözésre. 

A kisfiú életkorában az évek száma viszont biztosan téves: Hegyesd elfoglalá-
sakor, 1561 áprilisának közepén ugyanis az 1556 őszén született Gyulaffi Lestár már 
jócskán elmúlt négyéves. Sőt, ha – ami nem valószínű – 1557-ben jött volna világra, 
akkor is bőven fölötte járt volna a három esztendőnek, semmiképpen nem volt tehát 
kétéves. A Szamosközy által följegyzett életkor csak akkor jönne ki, ha Gyulaffi mégis 
1557 november elején született volna és Hegyesdet – például időszámítási eltérés mi-
att – a ma használatos naptár szerint 1560 áprilisában foglalták volna el a törökök. 
Egyetlen forrása lévén, Gyulaffi Lestár születési éve nem ellenőrizhető, ezért – bár-
mily valószínűtlen – elvileg nem lenne kizárható, hogy mégis 1557 a helyes dátum. 
Hegyesd el-, majd visszafoglalása viszont olyan súlyú esemény volt, amelyről több 
kortárs is megemlékezett, és nem csak utólag, mint Forgách Ferenc37 és Istvánffy Mik-
lós,38 hanem a történtekkel egyidőben is. Ilyenek például Ormányi Józsának Nádasdy 
Tamáshoz (1561. április 17.; Sümeg, 1561. május 21.; Sümeg, 1561. augusztus 16.; 
Sümeg, 1562. március 24.; hegyesdi tábor, 1561. április 5.),39 szintén általa Sümegből 
Csányi Ákoshoz (1561. április 19. keltezéssel két levél, 1561. április 27., 1561. május 
26., 1561. június 13., 1561. augusztus 3., 1561. augusztus 4., 1561. augusztus 5., 1561. 
augusztus 10., 1561. augusztus 20., 1561. október 31., 1561. november 15., 1562. feb-
ruár 19., 1562. március 6., 1562. március 7., 1562. március 24.),40 Gersei Pető János-
nak ugyancsak Nádasdy Tamáshoz (Linz, 1562. március 20.; Sopron, 1562. április 
12.),41 Gyulaffi Lászlónak Devecseri Choron Jánoshoz (Csobánc, 1562. március 28.)42 
és szintén általa Eck Graf zu Salmhoz (Csobánc, 1562. május 30.),43 Enyingi Török 
Ferencnek és Devecseri Choron Jánosnak ugyancsak Nádasdy Tamáshoz (hegyesdi 
tábor, 1562. március 31.),44 valamint Lukafalvi Szarka Pálnak „Hegyesd alatt az tábor-
ban” (1562. április 8., 1562. április 9., 1562. április 10.)45 írott levelei.

Bizonyos tehát, hogy Hegyesdet a mai naptár szerint is 1561 áprilisában fog-
lalták el a törökök, akiktől a várat egy évvel később, 1562 áprilisában sikerült vissza-
foglalni. Ebből következik, hogy Gyulaffi Lestár körülbelül négy és fél – de legalább 
nagyjából három és fél – éves volt a Csobáncból történő menekülés idején.

Összességében tehát elmondható, hogy Gyulaffi Lestár – a ma használatos naptár 
szerint – szinte biztosan 1556-ban és valószínűleg november 2-án született, de telje-
sen nem zárható ki az 1557-es év és szeptember 20-a sem. Az egyik részproblémát,  
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a Gyulaffi születésének (bármelyik) dátuma és Csobánc elhagyásának időpontja kö-
zötti ellentétet egyelőre nem sikerült föloldani, azonban a csak részben megoldott 
kérdéskör így is figyelmeztet, hogy a forráskritika még látszólag egyértelmű adatok 
esetében sem fölösleges.
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